SPANSK PÅSKEFEIRING
I ANDALUSIA
04. – 11. April 2020
DAG 1 LØRDAG 04. APR FLY – MALAGA TIL GRANADA

M

11:45 avreise Oslo via Riga med ankomst i Malaga kl.16:20 med Air Baltic.
Etter landing kjører vi til Granada ca.1,5 time. Granada er hovedsete i
provinsen. Dette siste mauriske fotfestet i Spania er svært stolt av sin
kulturarv; et virkelig møtepunkt for europeisk, maurisk og nordafrikansk kultur.
Vakker og majestetisk er byen ved foten av Sierra Nevada fjellet der de to
elvene, Darro og Genil møtes. Den betydningsfulle mauriske innflytelsen er
synlig i alle aspekter; fra den artistiske storslagenheten til den UNESCOfredede arkitekturen, selvransakende ”flamenco”, den krydrete gastronomien
og språket.
Middag og overnatting på 3-4* hotell 2 netter

DAG 2 SØNDAG 5.4 ALHAMBRA ‘Kronen i Andalucias historie‘ F,L,M

«Santa Semana» er en helt
spesiell opplevelse å få med seg.

En av de vakreste Juvelene i Granadas historie er ’Alhambra (det røde slottet)’
og ”Generalife-hagene” som står på UNESCOs liste over verdensarv. Det
berømte byggverket er en inspirasjon for all evighet, er en enestående palass
som forskjønner den spanske byen Granada. Alhambra er et lite stykke Arabia
eller Persia i Sør-Europa. Total harmoni med naturen er tydelig i Alhambras
delikate arkitektur, ettersom lyse mønstre og vann fremhever skjønnheten til
de graverte veggene, fred-fullheten til artiumene og den forførende og
feminine stemningen i harems bygninger og badene. Lunsj på vårt hotell.
På kvelden skal vi besøke Kongelige kapell. Etter Middag på vår Restaurant
Almoradux skal vi til Flamenco Show i Albaicín området - UNESCO område og
det best bevarte arabiske kvartalet i Spania som ligger i åsen nedenfor
Alhambra. Dette området er en pittoresk labyrint av slyngende smale gater, og
huser små flamenco-steder, aromatiske te-rom, etniske restauranter og
myldrende utendørsbasarer. Sacromonte, et nabolag som består av en
mengde huleboliger, ligger rett over Albaicín og er hjemmet til det mangeårig
”gitano-samfunnet” og er også fødestedet til dansen “flamenco” og “zambra”.

DAG 3 MANDAG 06. APR CORDOBA ‘Den Mauriske Perle!’ F,L,M
Etter frokost kjører vi mot Cordoba via Baena. I Baena skal vi til en
Olivenmølle, som produserer en av de mest kjente olivenoljene i hele verden –
Nuñez de Prado. Mølla er drevet av familien Nuñez de Prado på tradisjonell
måte siden 1795. Her får du kunnskap av en connaisseur om bouquet, smak,
graderinger, forskjell mellom Virgin og extra virgin o.l. Denne gården har
vunnet utallige priser og har vært i mange reportasjer og dokumentarer. Lunsj
på vårt hotell. Sett fra utsiden ligner moskeen i Córdoba en gammel festning.
På innsiden av la Mezquitas grå murer venter en opplevelse av ubeskrivelig
skjønnhet, verdens eneste moské med innebygd kirke. Byen Córdoba i
Andalucía har en lang og omskiftelig historie. Således ble kirken over Janustempelet omgjort til moské. I første omgang bare den ene halvdelen for at de
kristne skulle få holde gudstjeneste i den andre delen. Siden ble moskeen
utvidet med en praktfull søylehall, og de kristne måtte ut. På tross av
ødeleggelser er la Mezquita fremdeles ett av verdens vakreste bygg. Det
gamle bønnerommet er som en skog av søyler og buer i marmor, granitt og
jaspis utformet i rødt og hvitt. I den mauriske tiden, da Córdoba var Europas
største og rikeste by, var gulvene mellom søylene dekket med praktfulle
tepper hvor tusener av troende bøyde seg i bønn for Allah.
Middag på en meget fin lokal restaurant og overnatting på et 3* hotell

DAG 4 TIRSDAG 07. APR CORDOBA – SEVILLA

PRIS kr 22 725
ved min 12 påmeldte

Enkeltrom tillegg
Kr 3 995

INKLUDERER
* Flyreise tur retur
* Alle måltider slik vist F,L,M
* Alle inngangsbilletter
* besøk hos olivenoljeprodusent
* Transport i god turistbuss
* Overnatting på gode 3-5*
hoteller.
* Flamenco Show med 1 drink
* Besøk i vingård og vinkjeller
med smaksprøver
* Lokale guider og reiseleder
fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr 836
* Tillegg fly fra Bergen /
Stavanger og Trondheim –
ta kontakt
* Tips til sjåføren og guider
* Reise- og avbestillingsForsikring
Vi tar forbehold om plass på
fly i de oppgitte klasser ved
bestilling. Forbehold om
PÅMELDINGSFRIST
trykkfeil
og andre forhold
som1.forandring
i kurser
etc.
JANUAR
2016
Ved påmelding betales et
depositum på Kr 5 000
restbeløpet betales 3 måneder
før avreisen.

Ta kontakt for
særbetingelser ved
avbestilling av påsketuren.

F, L

Påskefeiringen ‘Santa Semana’ i SEVILLA Etter tidlig frokost kjører vi til Sevilla er den
kunstneriske, kulturelle og økonomiske hovedstaden i Andalucia. Innbyggerne er kjent
som Sevillanos eller Hispalenses. Sevilla er den 4. største byen i Spania. Byen er mer
en tusen år gammel og har en tydelig personlighet. På vei stopper vi på den eldste
gården utenfor Sevilla - Cortijo de la Reina. Denne herregården er populær blant de
Spanske kongelige, fordi eieren er en Greve og har mange adelige titler. Denne gården
har vært i mange spanske filmer, blant annet har Georgio Armani, Calvin Klein ol hatt
sine foto shoots her. Her spiser vi hjemmelaget og eksklusiv lunsj. Etter lunsj, kun en
halv times busstur og vi er i Sevilla. Vi skal med en gang på en Panoramatur av Sevilla
– Placa de Europa, Expo Village. Vi sjekker oss inn på Hotellet og kvelden er satt av for
å oppleve en av de mange fasinerende prosesjonene som særpreger feiringen av Santa
Semana eller «den hellige uken». Middag på egen hånd og overnatting på meget
sentralt beliggende Hotel Don Paco3+* eller lignende 2 netter

DAG 5 ONSDAG 08. APR

SEVILLA

F, L

Sevilla har tre distinkte historiske bydeler på østsiden av elven Guadalquivir, og én på
vestsiden. Sevillas katedral - Catedral de Santa Maria de la Sede – var det største
byggeprosjektet i 1400-tallets Spania, faktisk et av de største og vakreste i hele Europa.
Det interessante er, at selv om katedralen ble bygget på det samme stedet som en
islamsk moské, så lot man mye av den muslimske arkitekturen få lov til å leve videre i
det nye kristne bygget. Denne toleransen kan være vanskelig for oss å forstå i dag.
Palasset Real Alcazar i Sevilla ble bygd av Almohadene, militante muslimer fra NordAfrika, som sammen med Almoravidene fra samme område overtok makten i Andalucia
på 1100-tallet. Da Sevilla falt i år 1248 ble palassene stående uforandret til kong Pedro I
bestemte at han ville omgjøre palasset til sin kongelige residens. I dag skal vi spise en
tradisjonell Tapas Lunsj på Restaurant Hosteria del Laurel. Dette er en Mat opplevelse
av den Spanske sort. Ettermiddagen og kvelden fri på egenhånd.

DAG 6 TORSDAG 09. APR

JEREZ DE LA FRONTERA – RONDA

F, L

I dag kjører vi til Jerez de la Frontera. Byen Jerez er best kjent for sitt navn, den
populære sterkvinen sherry, som blir produsert i store mengder i dette området av
Spania. Med en lokal vin ekspert skal vi besøke Vingård “El Majuelo” og som
fortsettelse besøker vi en Vinkjeller “Canariera” og smake på de forskjellige edle draper.
Dersom showet «Dansende hester av Andalucia» er åpen skal vi se på showet. Lunsj
spiser vi på en vakker Gård Restaurant Meson de la Blanca Paloma. Vi kjører videre til
Ronda og sjekker oss inn på vårt hotell. Kvelden har vi fri tid i Ronda og tid til å oppleve
den berømte Langfredags Prosesjon. Overnatting på Hotell Reina Victoria4+* eller
lignende 2 netter

DAG 7 FREDAG 10. APR

RONDA

F, M

Ronda er en av de mest kjente av “de hvite byene” og har også den mest dramatiske
beliggenheten. Byen ligger nemlig på et platå som deles i to av en dyp kløft. En gåtur
med vår lokal guide gjennom Gamle delen av Ronda, utsikt fra juvet i Ronda og bli
fasinert av byens historie. Vi skal også besøke Plaza de Torees som også har et liten
men interessant museum. Denne spaser turen innebærer mange trapper og en del
gåing. Resten av dagen er fri. Vi treffes til middag på Restaurant Pedro Romero.

Påmelding til

DAG 8 LØRDAG 11. APR RONDA – EL TORCAL – MALAGA – HJEM

post@travelandlearn.no

Etter frokost kjører vi til El Torcal. El Torcal Park er en oase av fred og ro, 17
kvadratkilometer av noen av de vakreste og mest imponerende kalkstein- / Krast- /
Dolomitt- landskap i Europa. Dersom været er fint og tiden tillater skal vi ta den grønne
sti som tar oss på en rundtur på ca.45min gjennom et magiskelandskap av
steinformasjoner. De som ikke vil kan slappe av på den lille kafeteria.
Lunsj på flyplassen eller i flyet. Vi flyr SAS direktefly SKSK4684 fra Malaga kl.12:30
med ankomst Oslo kl.16:30

Tel 47 89 60 60
Travel and Learn er medlem
av
sgs 26.07.19

F

Påmelding snarest 07. november 2019

